
Ad.1 

Protokół z LXXVIII (78) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 10 maja 2017 

w godz. 08°0-0840 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

-4 członków Zarządu !lista obecności w załączeniu- zał. nr I do protokołu/, otworzył LXXVIII (78) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zał. nr 2 do protokołu/ 

Ad.2 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXVI (76), LXXVII (77) posiedzenia 

Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy Członkowie Zarządu maJą uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej protokół z LX.XVI (76), 

LXXVII (77) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz 

Kacprzyk przedstawił informację o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych 

na terenie Powiatu Gołdapskiego. /informacja w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż informacje o stanie środowiska opracowano głównie 

na podstawie wydanego w 2016 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie „Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 

roku". W celach porównawczych posłużono się raportami z lat wcześniejszych 

(2012, 2013 i 2014). Ostatnie pomiary promieniowania elektromagnetyczne niejonizujące 

na terenie powiatu gołdapskiego były wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Olsztynie w 2013 r. na ulicy Kościuszki w Gołdapi (w tym samym punkcie 



badania prowadzono również w 2010 roku), a w 2015 roku w Baniach Mazurskich 

przy ul. Sportowej 2. W punktach pomiarowych objętych badaniem poziomu 

pól elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej 

7 V/m. Pomiary prowadzone dla częstotliwości 0,1 MHz - 3 GHz wyniosły poniżej 0,21 V/m 

w Baniach Mazurskich, a w Gołdapi 0,07 V/m (w 2010 r. - 0,13 V/m), czyli poniżej 

dopuszczalnego poziomu promieniowania. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

jakość powietrza atmosferycznego mierzona jest w ośmiu stacjach pomiarowych, 

z czego 7 (Olsztyn, Ostróda, Elbląg, Mrągowo, Gołdap, Nidzica, Iława) administrowanych 

jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Tlenki azotu tworzą się 

w reakcji azotu i tlenu w procesach spalania zarówno pochodzenia naturalnego, 

jak i generowanego przez działalność człowieka (głównie z transportu). Średnie stężenia 

dwutlenku azotu w roku 2015 kształtowały się poniżej średniorocznego stężenia 

dopuszczalnego, które wynosi 40 µg/m3, a na obszarach uzdrowiskowych 35 µg/m3
. 

W Gołdapi stężenia średnie wynosiły 6,7 µg/m3 w 2012 roku, 8,6 µg/m3 w 2013 i 2014 roku 

oraz 7,4 µg/m3 w 2015 roku. Stężenie jednogodzinne w 2015 roku wynosiło 58 µg/m3 

w stosunku do dopuszczalnego poziomu 200 µg/m3• Najwyższe stężenia dwutlenku siarki 

średniodobowe i jednogodzim1e zanotowane w Gołdapi w 2014 roku wynosiły 

odpowiednio24,1 µg/m3 i 48 µg/m3, przy czym dopuszczalne stężenia to odpowiednio 

125 µg/m3 i 350 µg/m3. (w 2013 roku stężenie wynosiło 19,5 µg/m3 i 30 µg/m3, 

w 2012 roku 31,4 µg/m3 i 49,6 µg/m3). W roku 2015, ze względu na awarię aparatury, 

pomiary automatyczne nie były prowadzone od maja do września, brak jest więc pełnego 

obrazu poziomu dwutlenku siarki. Ogólnie, średni roczny poziom wyniósł 3,21 µg/m3
, 

w stosunku do dopuszczalnych 20 µg/m3• Podobnie ja w przypadku dwutlenku siarki, 

na naszym terenie głównym źródłem pyłu są paleniska przemysłowe i domowe, spalające 

paliwa stałe oraz emisja z małych, lokalnych kotłowni. Dopuszczalny poziom średnioroczny 

wynosi 40 µg/m3. W Gołdapi w 2015 roku wynosił on 25 µg/m3
. (w 2014 roku 23,7 µg/m3

). 

W przypadku wartości dobowych bierze się pod uwagę liczbę dni w których zanotowano 

stężenie większe od wartości 50 µg/m3, a dopuszczalnym poziomem w takim przypadku jest 

liczba 35 dni, w których taką sytuację zaobserwowano. W Gołdapi w 2012 roku zanotowano 

16 przekroczeń, w 2013 roku 11 przekroczeń, roku 2014 4 przekroczenia, a w roku 2015 

18 przekroczeń. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla, a jego 

głównym źródłem jest transport drogowy oraz sektor komunalny. Jest to silnie toksyczny 

i wybuchowy gaz, jednak ze względu na małą gęstość szybko rozprzestrzenia 

się w atmosferze. W 2015 roku w Gołdapi odnotowaną najwyższą średnią zawartość tlenku 
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węgla w powietrzu - 3092 µg/m3, co stanowi 30,1 % poziomu dopuszczalnego. W 2014 roku 

stężenie ośmiogodzinne wynosiło 1496 µg/m3. Ostatnie przeprowadzone przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie badania hałasu komunikacyjnego w Gołdapi, 

przeprowadzono w 2004 roku przy drodze krajowej m 65 na ulicy Mazurskiej. Średni 

wyliczony poziom hałasu w badanych punktach wyniósł 67,5 dB, przy czym w Gołdapi 

68,9 dB. Dokonując pomiarów przy elewacjach budynków mieszkalnych w Gołdapi 

nie stwierdzono przekroczenia poziomu progowego dźwięku. W 2015 roku WIOŚ 

nie prowadził żadnych kontroli w zakresie uciążliwości akustycznej z pomiarem hałasu na 

terenie powiatu gołdapskiego. W 2015 roku nie przeprowadzono badań wód na terenie 

powiatu gołdapskiego. W 2014 roku przeprowadzono badania rzeki Węgorapy w punkcie 

pomiarowym Węgorapa - Mieduniszki w ramach monitoringu badawczego i obszarów 

chronionych. Na podstawie stanu ekologicznego i chemicznego rzeka Węgorapa oceniona 

została oceniona jako dobra. O klasyfikacji zdecydowały elementy biologiczne - makrofity 

i ichtiofauna oraz wskaźniki fizykochemiczne. Spełnione były także wymagania dla obszarow 

chronionych. Stan jednolitej części wód oceniono jako dobry. W roku 2013 badania rzeki 

Gołdapy objęły trzy stanowiska: Stan ekologiczny wód Gołdapy na stanowisku poniżej 

dopływu Górnego Potoku, olaeślony na podstawie elementów biologicznych 

i fizykochemicznych był dobry. Stan ekologiczny wód Gołdapy na Kanale Brożajckim 

określono jako dobry. Badania odcinka „Gołdapa od Czarnej Strugi do oddzielenia się Starej 

Gołdapy bez Starej Gołdapy do jez. Gołdap" pozwoliły uznać stan ekologiczny i chemiczny 

wód rzeki Gołdapy jako dobry. Spełnione były również wymagania dla obszarów 

chronionych. Instytucją realizującą zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska (działalność inspekcyjna), badaniem jakości środowiska, oceną jego 

stanu i zachodzących w nim zmian jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Na terenie powiatu 

gołdapskiego takie działania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie z Delegaturą w Giżycku. Starosta, jako organ ochrony środowiska, przeprowadza 

głównie kontrole problemowe wynikające ze zgłoszeń o uciążliwości działania podmiotów 

prawnych, w zakresie działalności przez nie prowadzonej. W przypadku występowania 

uciążliwości ze strony osób fizycznych, działania kontrolne i decyzyjne, prowadzone są przez 

właściwe organy gminne, tj. wójta lub burmistrza. W 2015 roku przeprowadzono kontrolę 

bazy transportowej przy ul. Mikołajczyka w Gołdapi. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania na prowadzącego działalność nałożono obowiązek przywrócenia środowiska 

do stanu właściwego, poprzez usunięcie magazynowanego kruszywa naturalnego 

i materiałów budowlanych oraz zakaz parkowania i przetrzymywania pojazdów 
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budowlanych. Przeprowadzona kontrola na terenie zakładu IRYD Sp. z o.o. w Gołdapi 

nie wykazała uchybień. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej infonnacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż otrzymał telefoniczną inf01mację od anonimowej 

osoby z miejscowości Jagoczany w sprawie uciążliwości gnojowicy, wylewanej przez firmę 

Fanner tam stacjonującą. Z przepisów rozpoznanych przez Pana Łukasza Kacprzyka wynika 

obowiązek zaorania dzień po wylaniu takiej gnojowicy na pole i jej przykrycia. Jest to jedyne 

naruszenie, które może stanowić takie dociekanie, aczkolwiek jest to właściwość Wydziału 

Budownictwa i Ochrony środowiska, a nie Starosty Gołdapskiego. 

Pan Łukasz Kacprzyk powiedział, iż ma dziwne podejrzenie, że wie kto mógł dzwonić, 

nie jest to pierwsza sytuacja. Pani jest znana dla Starostwa, Gminy, Wydziału Budownictwa 

i Ochrony Środowiska, Prokuratury. Przez ostatnie 3 lata nie było problemów, ponieważ 

miała wyrok w zawiasach za nękanie Farmera. Najprawdopodobniej zawiasy zostały zdjęte, 

a ta Pani zaczyna znowu swoje. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu. zapoznał się z informacją o stanie środowiska oraz wyniku. działań 

kontrolnych na terenie Powiatu. Gołdapskiego 

Ad.4 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. /uchwala Zarządu 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż W roku 2016 zrealizowano dochody w wysokości 

26 063 383,16 zł, co stanowi 100,25 % planu rocznego. Wydatki w roku 2016 zrealizowano 

w wysokości 25 185 970,66 zł, co stanowi 97,36 % planu rocznego. Przychody budżetu 

ogółem za 2016 rok wyniosły 1 293 281, 78 zł. Pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat 

ubiegłych w wysokości 1 293 281,78 zł. Rozchody budżetu w 2016 roku w kwocie 

130 000,00 zł dotyczyły wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 roku. W roku 2016 budżet 

Powiatu Gołdapskiego zamknął się nadwyżką w kwocie 877 412,50 zł. W 2016 roku 
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nie wykorzystano środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Na dzieli 31.12.2016 r. 

wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2 096,59 zł, wynikające głównie z tytułu 

niepodjętych zasiłków oraz stypendiów za staż przez osoby bezrobotne, wypłacanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. W roku 2016 Powiat Gołdapski otrzymał środki w formie 

dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 284 320,27 zł. z kolei 

udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 181 787,55 zł. 

W roku 2016 Powiat Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Jeśli chodzi o wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń 

lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem 

wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia dla Gminy Gołdap umorzono opłatę 

w kwocie 692.197,78zł, ustaloną w decyzji Starosty Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.1.2013 

z dnia 28.01.2013 r. za usunięcie 14 sztuk drzew, przyczyną umorzenia było odsadzenie 

młodych drzewek, które zachowały żywotność po 3 latach. Gminie Gołdap umorzono 

również opłatę w kwocie 2.432,20zł, ustaloną w decyzji Starosty Gołdapskiego znak 

:BiOŚ.613.22.2013 z dnia 30.07.2013 r. za usunięcie krzewów. Przyczyną umorzenia było 

odsadzenie młodych drzewek, które zachowały żywotność po 3 latach. Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dunajku umorzono opłatę w wysokości I20.962,94zł, ustaloną w decyzji Starosty 

Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.65.2012 z dnia 14.12.2012 r. za usunięcie 58 sztuk drzew. 

Przyczyną umorzenia było odsadzenie młodych drzewek, które zachowały żywotność 

po 3 latach. Państwu Murawskim rozłożono na dwie raty opłatę roczną za użytkowanie 

wieczyste gruntu Skarbu Państwa, w łącznej wysokości 691,03 zł. Rozłożenia na raty opłaty 

roczneJ za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa dokonano na podstawie 

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono 

pomocy publicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały załączony do materiału. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za 2016 rok. 

Ad. Sa 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek w marcu 

bieżącego roku przyjął sprawozdanie finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych 

jak i również zbiorczy bilans. Na posiedzeniach w dniu I0.04.2017r Komisja Rewizyjna 

rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jak również sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. Jednocześnie sprawozdanie finansowe 

zostało przekazane dla Organu Nadzorującego zgodnie z zachowaniem terminu. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wniosła 

o zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania 

finansowego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 30 ust. la ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) 
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oraz art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 1870 ze zm.) do Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdmi z wykonywania 

budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi 

Powiatu absolutorium z tego tytułu. Zarząd Powiatu zgodne ze zrealizowanym obowiązkiem 

przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016r. wraz ze sprawozdaniem 

samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno- opiekwiczego w Gołdapi oraz informacji 

o stanie mienia jednostki odejmując uchwałę nr 126/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie 

przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. 

Przedstawione zostało Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 

w wymaganym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

na posiedzeniu w dniu 10.04.2017r. rozpatrzyła sprawozdanie i informację o stanie mienia 

jednostki wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając pozytywną 

opinię o wykonaniu budżetu. Sformułowała wniosek do Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi został przedstawiony Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Pani Skarbnik w zakresie bezpieczeństwa 

finansowego zasługuje na wyróżnienie. Wyraził słowa uznm1ia. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 glosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu. 

wykonania budżetu za rok 2016. 
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Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu-zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 przewiduje zarówno zmmeJszenie 

dochodów jak i wydatków o kwotę 45 077,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu Gołdapskiego, 

dochody oraz rozchody nie ulegają zmianie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033. 

Ad.5d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w dochodach Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 

pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 500,00zł z tytułu 

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 

dotyczy to projektu pn. ,,Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Warmii 

i Mazur". W rozdziale działalność Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych dokonuje 

się zmniejszenia planu dochodów jednostki o kwotę 53 577,00 zł w związku ze zmianą 

wysokości wydatków na dzieci umieszczonych w placówkach poza Powiatem Gołdapskim. 

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale zadania z zakresu geodezji 

i kartografii dokonano zmniejszenia o kwotę 16 100,00 zł i przesunięto do pozostałej 

działalności celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu geodezyjnego 

pn „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Warmii i Mazur" , zaś kwota 

8 500,00 zł zwiększonych wydatków stanowi dofinansowanie ze środków Unijnych. 
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W rozdziale 80195 pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 

37 333,50 zł. W rozdziale ochrona zabytków i opiekana zabytkami rozdział 921 20 dokonano 

przesunięcia o kwotę 4 428,00 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na zadanie 

publiczne z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich. W planie finansowym Liceum 

Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano przesunięć na kwotę 21 504,00 zł dotyczy 

to otrzymanej subwencji oświatowej, a dokładnie dostosowania planu finansowego w ramach 

posiadanego już wcześniej planu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano 

zwiększenia planu finansowego o kwotę 7 600,00 zł dotyczy to umieszczenia dziecka 

z Powiatu Gołdapskiego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie miasta Olsztyn. 

W rozdziale 8551 O działalność placówek Opiekuńczo- Wychowawczych dokonano 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 64 335,50 zł wiąże się to z brakiem 

dzieci umieszczonych w innych miastach bądź ze zmniejszeniem wzrostu kosztów 

utrzymania dzieci na terenie innych powiatów jak również mniejszej liczby wniosków 

o pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnianie się oraz kontynuacje nauki. W Zespole 

Szkół Zawodowych w Gołdapi proponuje się dokonanie zwiększenia się planu finansowego 

wydatków o kwotę 34 500,88 zł w związku z koniecznością wykonania remontu podłogi 

korytarza w budynku nr 2 i 3 zgodnie z decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, termin wykonania prac do dnia 31.12.2017 r. W planie finansowym Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej proponuje się zwiększenie o kwotę 5 904,00 zł z tytułu 

wykonania badań konserwatorskich w budynku, którego część jest w trwałym zarządzie 

poradni oraz którey jest wpisany do rejestru zabytków. Plan budżetu po zmianach wynosi 

28 901 831,06zł, plan dochodów 26 918 449,79 zł, deficyt to 1 983 381,27zł. Przychody 

nie ulegają zmianie, rozchody zaś wynoszą O,OOzł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wyjaśnił, iż ze względu na stan i zalecenia w stosunku 

do Zespołu Szkół Zawodowych nie ma możliwości zwłoki i należy podjąć decyzję 

o przekazaniu 34 500,88zł. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.6 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przypomniał, iż po posiedzeniu rozpocznie się zgromadzenie 

wspólników natomiast 19.05.2017r Uroczysta Sesja. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.8 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LX.XVIII (78) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 
Protokół składa się z 1 O stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: (;Ę/ 

2
1. MGrażyna BMarba~a Se~~~- .d .. : ........ 

1
. )/'./. -~~~U-~ i ,G);J,,I:·· .... . 

. arzanna ananna vv ar z1eJpws Gt . . . . .IJ. l.,:.. . . ..... . . / tz ;:, ,, t I 
3 And . J o . ' k" J / .k' /. • r:. . rzeJ an sms 1 ...... , .':l_. t,.·" .. l:f. .... t.:;:. •• t .~.: ....... . 

4. Bogdan Michnicz ........ '.:Io-/' ......................... . 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 10.05.2017 r. (Y, 
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